
 

 

Protokół  Nr XIII/2012 

z obrad Rady Miejskiej w Kałuszynie, odbytych w dniu  27 kwietnia 2012 

roku  w sali konferencyjnej  Urzędu Miejskiego w Kałuszynie. 

 

 

Obrady rozpoczęto o godz. 12,oo.  

Obecni według załączonej listy obecności    -  14 radnych na ogólny stan Rady 

15 osób. 

Nieobecny usprawiedliwiony radny p. Jarosław Broniarek. 

W obradach uczestniczył także p. Marian Soszyński - Burmistrz, p. Henryka 

Sęktas - Z-ca Burmistrza, p. Maria Bugno - Skarbnik Miejski i p. Arkadiusz 

Czyżewski - p.o. Sekretarza   Miejskiego. 

 Ponadto w obradach udział wzięli: p. Marek Pachnik - dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Kałuszynie, p. Anna Andrzejkiewicz - dyrektor Biblioteki 

Publicznej w Kałuszynie, p. Maria Bartosiak - dyrektor Gimnazjum w 

Kałuszynie, p. Lidia Wierzbicka - dyrektor Przedszkola Publicznego w 

Kałuszynie, p. Marian Pełka - dyrektor Domu Kultury w Kałuszynie,, p. Dariusz 

Winnik - dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie oraz sołtysi 

wsi:Abramy, Budy Przyt., Chrościce, Garczyn Mały, Gołębiówka, Leonów, 

Milew, Mroczki, Piotrowina, Przytoka, Sinołęka,  Szymony, Wąsy, Wity, 

Wólka Kałuska i Żebrówka. 

Obradom przewodniczyła p. Ewa Wanda Standziak -  Przewodnicząca Rady 

Miejskiej w Kałuszynie. 

 

Ad.pkt 1. 

 Pani Przewodnicząca Rady - powitała zebranych, dokonała otwarcia 

obrad i na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad. 

 

Ad.pkt 2. 

 Następnie przedstawiła proponowany porządek obrad  z uwzględnieniem 

zrealizowanego już punktu 1 tj.: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności. 

2. Uchwalenie porządku obrad. 

3. Interpelacje. 

4. Informacja z działalności  Burmistrza w okresie międzysesyjnym oraz  

   realizacji uchwał Rady Miejskiej. 

5. Informacja na temat funkcjonowania ochrony p. poż. na terenie gminy 

   Kałuszyn. 

6. Informacja z realizacji programu współpracy z organizacjami  

    pozarządowymi. 

7. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2011 rok dla gminy Kałuszyn. 

8.Podjęcie uchwał w sprawach: 
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 Zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego pn."Żyj aktywnie, żyj 

ciekawie" w ramach POKL 2007-2013 

 Zmian w budżecie  gminy na 2012 rok 

 Nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Kałuszynie - Przychodnia Opieki Zdrowotnej 

 Zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Rady Społecznej przy 

Samodzielnym  Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie - 

Przychodni Opieki Zdrowotnej 

 Powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie  

Opieki Zdrowotnej  w Kałuszynie  - Przychodni Opieki Zdrowotnej 

 Zmiany uchwały Nr XXVII/179/10 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 

26 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty  targowej 

oraz sposobu  jej poboru na terenie gminy Kałuszyn 

 Uchylenia uchwały Nr XXXIV/225/10 Rady Miejskiej w Kałuszynie z 

dnia 10 listopada 2010 w sprawie wyrażenia zgody  na przeniesienie  

własności nieruchomości. 

9. Przyjęcie protokołu Nr XII/2012 z poprzednich obrad Rady Miejskiej. 

10. Zapytania i wolne wnioski. 

11. Zamknięcie obrad. 

 

Przedstawiony porządek obrad przyjęty został jednogłośnie, w obecności 14 

radnych. 

 

Ad.pkt 2. 

 Interpelacji nie zgłoszono. 

 

Ad.pkt 3. 

 Pan Burmistrz - przedstawił informację o działalności  w okresie 

międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Miejskiej - treść informacji w 

załączeniu. 

 

 Pani Elżbieta Gójska -  radna z miasta Kałuszyna zapytała, o przetarg na  

wykonanie nakładek bitumicznych na drogach  utwardzonych cementem. 

Przypomniała, że w budżecie gminy na 2012 r. na ten cel zabezpieczona jest 

kwota 600 tys. zł.  Przetarg rozstrzygnięty jest na kwotę 1.150 tys.  i dopiero 

dzisiaj podejmujemy uchwałę, o zwiększeniu środków na to zadanie.  

 

 Pan Burmistrz - wyjaśnił, że  przetarg został ogłoszony, lecz nie 

rozstrzygnięty.  Do momentu zabezpieczenia środków  przetarg nie może być 

rozstrzygnięty. Ponadto  przypomniał, że  na posiedzeniach komisji informował, 

że na sesji Rady  wystąpi, o zwiększenie środków między  na drogi o kwotę 550 

tys. zł w tym 400 tys. ze środków zaplanowanych  w budżecie na zakup 

mieszkań komunalnych.    



 

właściwe podpisy na oryginale 

 

3 

 Pani Elżbieta Gójska -   podała, że  obecnie środki na wykonanie 

nawierzchni dróg zwiększamy do wysokości najtańszej oferty na wykonanie 

tych prac.  W związku z tym zapytała, dlaczego środki na budowę boiska 

wielofunkcyjnego zwiększaliśmy przed   przetargiem.  Wówczas można było 

także postąpić tak, jak obecnie proponuje się  przy wykonaniu nawierzchni 

bitumicznej na drogach. Przypomniała że na poprzednich obradach 

zwiększaliśmy środki na  budowę boiska wielofunkcyjnego, a  na dzisiejszych 

obradach zmniejszamy te środki.  Można było nie zmieniać kwoty na w/w  

zadanie, a na dzisiejszych obradach dostosować tę kwotę do ceny oferenta. 

 

 Pan Burmistrz - wyjaśnił, że    czas od momentu otwarcia ofert do czasu 

dzisiejszych obrad  zezwala na  przetrzymanie ofert do czasu zwiększenia 

środków. Natomiast po otwarciu ofert na wykonanie boiska wielofunkcyjnego i 

stwierdzeniu, że środków w budżecie jest za mało na tę inwestycję, byłaby 

konieczność zwoływania dodatkowej sesji, celem zwiększenia środków lub 

ogłoszenie drugiego przetargu. Dlatego środki na budowę boiska 

wielofunkcyjnego zwiększone zostały wyprzedzająco. 

Ponadto Pan Burmistrz wyjaśnił, że termin rozstrzygnięcia przetargu na  

wykonanie nawierzchni bitumicznych dróg nie minął. Termin rozstrzygnięcia 

przetargu wynosi 30 dni  od momentu otwarcia ofert . Dlatego na dzisiejszej 

sesji Rady można zwiększyć środki na w/w zadanie. Podał, że wcześniej trudno 

było przewidzieć  o ile należy zwiększyć środki na drogi. 

Przypomniał także, że tak jak informował na posiedzeniach komisji , kosztorys 

powykonawczy , po rozszerzeniu  prac , o wykonanie drogi do oczyszczalni 

ścieków opiewał na kwotę  ponad 2 ml zł. W związku z tym wówczas trudno 

było określić w jakiej wysokości będą oferty na te prace. Obecnie już jest 

wiadome, że oferta  jest w wysokości ok. 64% wartości kosztorysowej. 

 

Ad.pkt 5. 

 Pani Henryka Sęktas - Z-ca Burmistrza podała, że wszyscy radni 

otrzymali na piśmie informację na temat funkcjonowania ochrony p. poż na 

terenie gminy Kałuszyn - treść informacji w załączeniu. 

Następnie wymieniła przepisy prawne  dotyczące  ochrony p. poż., które należą 

do zadań do gminy. Ponadto omówiła treść przesłanej radnym   informacji na 

w/w temat. 

 

 Pan Waldemar Mroczek - radny ze wsi Mroczki  zapytał, czy na 

dzisiejsze obrady zapraszani  byli  Gminny Prezes i Komendant  OSP. 

 

 Pani Z-ca Burmistrza - podała, że  w miniony wtorek  odbyło się  

posiedzenie  Gminnego Zarządu OSP i na posiedzeniu tym przekazała 

zaproszenie do udziału w  dzisiejszych  obradach. 
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 Pan Waldemar Mroczek - zapytał, czy Pan Burmistrz zna wyniki 

kontroli OSP w Kałuszynie. 

 

 Pani Z-ca Burmistrza - podała, że  w dniu wczorajszym  p. Przemysław 

Janiak informował ją o przeprowadzonej kontroli OSP w Kałuszynie w zakresie 

powiadamiania / alarmowania/. Podczas kontroli zaszwankował  system  

powiadamiania. 

 

 Pan Waldemar Mroczek - nawiązując do zaszwankowania systemu 

powiadamiania podał, że  w okresie po Świętach Wielkanocnych  we wsi 

Mroczki był pożar. Do straży nie można było się dodzwonić. Pod numer 112 

także. W związku z tym dzwonił  bezpośrednio do strażaków.   

Pan Waldemar Mroczek stwierdził, że powiadamianie o pożarze trwało bardzo 

długo z powodu niesprawnego systemu powiadamiania. 

 

 Pan Ryszard Kaczmarczyk - radny ze wsi Sinołeka podał, że 20 lat był 

prezesem OSP i zna się na  sprawach pożarnictwa. Stwierdził, że wówczas nie 

zdarzyło się, żeby na obradach Rady Miejskiej, na których omawiane są sprawy 

OSP nie było Gminnego Prezesa , tak jak jest to na dzisiejszych obradach. 

Następnie stwierdził, że obowiązujące przepisy dotyczące p. poż.  utrudniają 

udzielanie pomocy. Za przykład podał taką sytuację, że  zdarzy się wypadek na 

drodze. On wie , o tym wypadku i informuje straż w Mińsku Maz. , i informuje, 

że chce jechać do wypadku.  Dysponent  straży w Mińsku Maz. nie pozwala i 

pyta , czy posiadamy sprzęt ratownictwa  technicznego. Sprzętu takiego nie 

posiadamy. W związku z tym nie uzyskujemy  zgody na wyjazd  do wypadku 

drogowego. 

Ponadto p. Kaczmarczyk   przytoczył statystyki  wypadków w kraju. Według 

statystyk tylko w ok. 30% wypadków drogowych używany jest sprzęt do 

ratownictwa technicznego. Stwierdził, że  w razie wypadku drogowego 

najważniejszą sprawą jest czas udzielenia pomocy poszkodowanym. Stwierdził, 

że jego zdaniem system powiadamiania jest zły jak również obowiązujące 

przepisy prawne dotyczące udzielania pomocy w wypadkach drogowych przez 

OSP. Członkowie OSP są ochotnikami. Do zdarzenia czasami jedzie 2, czy 3 

strażaków. Zdarza się, że do czasu przyjazdu policji nie ma osób do 

zabezpieczenia miejsca wypadku , ponieważ policja zwykle przyjeżdża na 

końcu.  

 

 Pan Burmistrz - stwierdził, że w żadnej dziedzinie nie ma ideałów. Po 

wypowiedzi radnego p. Ryszarda Kaczmarczyka  należałoby przeanalizować, 

czy w budżecie gminy na OSP należy przeznaczać tak wysokie środki.  

Obowiązujący system powiadamiania ma na celu to, żeby do jednego wypadku 

nie jechało kilka  jednostek, jeśli nie ma takiej potrzeby, lub jednostka , która 

nie ma możliwości udzielenia wymaganej pomocy. 
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Pan Burmistrz podał, że na terenie naszej gminy istnieje 8 jednostek OSP w tym 

2 w zasadzie nie funkcjonujące. Stwierdził, że na terenie takiej gminy jak nasza, 

6 funkcjonujących jednostek, wyposażonych w podstawowy sprzęt, to nie jest 

tak źle jak przedstawia to p. Kaczmarczyk. Jednostka OSP w Kałuszynie  jest w 

krajowym systemie ratownictwa . Koszty z tym związane ponosi gmina. 

Zapewne przydałoby się jeszcze więcej sprzętu, czy samochodów bojowych dla 

poszczególnych jednostek. Statystycznie jednak nasze jednostki  wyposażone są 

w podstawowy sprzęt p. poż w wystarczającej ilości. 

Ponadto Pan Burmistrz stwierdził, że problemem jest to, że członkowie naszych 

OSP  pracują zawodowo poza miejscem zamieszkania i mają swoje obowiązki. 

W związku z tym nie zawsze mają możliwość udziału w akcji. Należałoby 

przeanalizować, czy należy rozbudowywać ilość OSP, czy utrzymać jedną 

jednostkę dobrze wyposażoną  , która byłaby nie  tylko do gaszenia pożarów. 

Pan Burmistrz podkreślił także, że OSP  nie są tylko do gaszenia pożarów. 

Organizacje te spełniają  także rolę działalności kulturalnej  w swoim 

środowisku.  Biorą udział w uroczystościach  gminno-parafialnych, 

zabezpieczają porządek i bezpieczeństwo imprez masowych organizowanych w 

naszej gminie. 

Następnie Pan Burmistrz stwierdził, że należy starać się  maksymalnie 

wyposażyć  istniejące jednostki OSP, stworzyć odpowiednią atmosferę   i  

zachęcać młodych  do działalności w OSP. 

Sprawa komunikacji  i łączności pozostaje do wyjaśnienia. Istniejące  jednostki 

OSP na terenie  naszej gminy należy utrzymać, ponieważ OSP to również 

integracja społeczeństwa.  Wyraził nadzieję, że  te dwie jednostki  OSP 

dotychczas w zasadzie nie działające uda się reaktywować. Stwierdził, że 

problemem jest także  konflikt pokoleniowy członków OSP. 

Podkreślił, iż sądzi, że  mamy dobrą sieć  jednostek OSP oraz dobre  ich 

wyposażenie.   

Pan Burmistrz przypomniał, że w roku 2011 zmusił jednostki OSP do 

zorganizowania gminnych zawodów strażackich. W zawodach tych udział 

wzięło 4 jednostki. W roku bieżącym  zorganizowane będą także gminne 

zawody. Za udział w zawodach jednostki otrzymają nagrody pieniężne z 

przeznaczeniem na zakup sprzętu dla OSP. 

 

 Pan Marek Chrościcki - radny z miasta Kałuszyn stwierdził, że radny p. 

Ryszard Kaczmarczyk  trochę wyolbrzymia sytuację naszych jednostek OSP.  

Udziałem w zdarzeniach kieruje państwowe stanowisko. W momencie dojazdu 

do zdarzenia na swoim terenie należy powiadomić o tym państwowe stanowisko 

i wówczas wiemy, czy należy do zdarzenia skierować więcej jednostek.  

Stwierdził także, że  obecny system selektywnego powiadamiania działa gorzej 

niż poprzedni system. 
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Ad.pkt 6. 

 Pani Z-ca Burmistrza - omówiła informację  z realizacji programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi, która przesłana  została radnym 

wraz z zawiadomieniem o terminie dzisiejszych obrad - treść informacji w 

załączeniu. 

 

 Pan Dariusz Przybyłko - Prezes Klubu Sportowego "Victoria " w 

Kałuszynie podał, że jako Stowarzyszenie klub działa od wielu lat. 

Poinformował, że  roku bieżącym Klub Sportowy "Victoria" obchodził będzie 

65 lecie działalności. On funkcje prezesa pełni już 15 lat. "Victoria" Kałuszyn to 

nie tylko  drużyna piłki nożnej, ale także dwie sekcje  siatkówki  męskiej, 

drużyny młodzieżowe piłkarskie, dwie drużyny piłki nożnej seniorów  oraz  

drużyna boxingu. Ponadto wymienił osiągnięcia poszczególnych drużyn. 

Pan Dariusz Przybyłko  podał, że  środki finansowe na działalność klubu 

pochodzą głównie z budżetu gminy i podziękował za przydział środków. 

Podkreślił, że w działalności klubu najważniejszy jest człowiek. Ludzie , którzy 

działają w klubie z pasją oraz dzieci i młodzież korzystająca z prowadzonych 

zajęć sportowych. Codziennie  w zajęciach  prowadzonych przez Klub 

Sportowy "Victoria "  w hali sportowej, na "orliku" i boisku "Victorii "  

uczestniczy około 150 osób. Jest to dość duża ilość osób. W związku z tym jest 

pewność, że środki przeznaczane na sport nie są marnowane. Trudności 

występują, lecz  dzięki uprzejmości  radnych  oraz Pana Burmistrza 

rozwiązywane są dość szybko .  Wyraził nadzieję, że nadal tak będzie. 

Ponownie podziękował za udzielane wsparcie finansowe z budżetu gminy na 

działalność Klubu . 

 

 Pan Marek Chrościcki - podał, że w latach 2006-2007  wykonywana 

była renowacja boiska sportowego "Victorii" i wówczas zaniechano  wykonania 

drenażu. Z tego powodu obecnie w okresie mokrej wiosny i jesieni nie ma 

możliwości korzystania z boiska. Stwierdził, że podczas renowacji boiska ktoś, 

czegoś zaniechał. Jego zdaniem boisko wykonane zostało źle, ponieważ woda 

nie przenika  do ziemi. Stwierdził, że korzystanie z  boisk wypożyczonych w 

innych miejscowościach  jest kosztowne.  

 

 Pan Burmistrz - ustosunkowując się do wypowiedzi radnego p. 

Chrościckiego podał, że realizacja boiska  sportowego "Victorii" była w roku 

2007. Przypomniał, że przed  budową boiska  teren ten był porośnięty krzakami, 

na którym leżały betonowe  odpady. Do  terenu tego w zasadzie nie było 

dojścia. Natomiast  obecnie jak wygląda teren boiska każdy wie. Stwierdził, że 

wykonanie  odwodnienia boiska podczas budowy zaniechane było celowo.  Pan 

Burmistrz przypomniał, że znajomy radnego p. Chrościckiego zaproponował, że 

wykona odwodnienie  boiska za kwotę 50 tys. zł. Po sporządzeniu  wyceny 

okazało się, że wycena jest na kwotę 130 tys. zł.  Od czasu wybudowania boiska 
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tj. od roku 2007  opinia piłkarzy  na temat  tego boiska oraz murawy  w 

powiecie i nie tylko jest taka, że lepszego boiska i lepszej murawy na boisku 

dotychczas  nie widzieli. W okresach po opadach deszczu nawet  na boiskach 

pierwszej ligi jest mokro.  

Następnie Pan Burmistrz zapytał p. Dariusza Przybyłko - Prezesa Klubu 

Sportowego "Victoria", ile razy przez okres  5 lat użytkowania boiska  mecze 

przeniesione były na inne boiska 5,8 czy 10 razy. 

 

 Pan Dariusz Przybyłko -  podał, że  przez ten okres  mecze przenoszone 

były ok. 5-8 razy.  

 

 Pan Burmistrz - stwierdził, że wykonanie odwodnienia w tamtym czasie 

nie zdałoby egzaminu. O wykonaniu odwodnienia można mówić dopiero po 

zakończeniu budowy zalewu. Zgodził się z tym, że w roku bieżącym sytuacja na 

boisku pogorszyła się z tego powodu, że nie zakończone zostały prace przy 

budowie zalewu i podniósł się poziom wody, a rów opaskowy przesunięty został 

bliżej zbiornika. Na spotkaniu z delegacją,  zgromadzonych pod Urzędem 

kibiców wyjaśnił, że  wykonany zostanie rów opaskowy przy boisku i jeżeli się 

okaże, że rów opaskowy nie rozwiąże problemu,  to nie jest problemem 

rozegranie meczu na wypożyczonym boisku. Obecnie wykonywanie 

odwodnienia  boiska  za kwotę 150 tys. zł. nie jest celowe, ponieważ jest wiele 

pilniejszych potrzeb.  Nam nie chodzi o to, żeby Klub "Victoria" był w wyższej 

lidze, lecz , o to, żeby  prowadzona była  działalność sportowa i nie tylko na 

boisku "Victorii".- stwierdził Pan Burmistrz. Ponadto  wymienił prace , które 

wykonane były na boisku "Victorii".  Stwierdził , że dzięki zaangażowaniu i 

pracy p. Dariusza Przybyłko, boisko  tak wygląda. Obce osoby , między innymi 

z Krakowa, podziwiają nasze boisko.  Podał, iż rozumie, że rów opaskowy musi 

być wykonany i  droga dojazdowa. Wykonane musi być także  ogrodzenie od 

siedzisk, żeby boisko dopuszczone było do rozgrywek. Nie należy robić 

problemu z tego, że przez okres 5 lat użytkowania boiska kilka meczy zostało 

przełożonych. Boiska pierwszej ligi w kraju  nie zawsze mają odpowiednią 

murawę. Następnie Pan Burmistrz wymienił prace jakie wykonane będą na 

terenach wokół boiska. Ponownie stwierdził, że obecnie nie widzi potrzeby 

przeznaczania 150 tys. zł na  to boisko. Podał, że nie czuje wstydu, że boisko 

zostało źle wykonane. Nie neguje, że jest jeszcze wiele do zrobienia, lecz należy 

patrzeć na efekty i  za jaką kwotę.  

Nawiązując do stowarzyszeń funkcjonujących na terenie naszej gminy Pan 

Burmistrz stwierdził, że nie wyobraża sobie, żeby gmina mogła funkcjonować  i 

realizować swoje zadania bez stowarzyszeń. Stowarzyszenia reprezentują i 

promują naszą gminę na zewnątrz np. p. Jadwiga Milewska, p. Teresa 

Kowalska, p.Dariusz Przybyłko, są to osoby znane w powiecie i nie tylko. 

Działalność stowarzyszeń, które reprezentują w/w osoby znana jest bardziej niż 

niektórych jednostek naszej gminy. W imieniu całej gminy podziękował  
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przedstawicielom stowarzyszeń za pracę społeczną oraz udział w obchodach 

świąt religijno-patriotycznych. 

 

 Pani Elżbieta Gójska - stwierdziła , iż sądzi, że Pani Przewodnicząca 

Rady podziękuje przedstawicielom stowarzyszeń za pracę społeczną . Ona w 

imieniu własnym  podziękowała przedstawicielom stowarzyszeń za  pracę 

społeczną na rzecz naszej gminy. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady  - także podziękowała  za pracę społeczną 

przedstawicielom stowarzyszeń. Podała, że jest zapraszana i uczestniczy w 

różnego rodzaju imprezach i spotkaniach organizowanych przez stowarzyszenia. 

Ponownie w imieniu własnym, władz samorządowych i wszystkich radnych 

podziękowała za  pracę społeczną przedstawicielom stowarzyszeń. 

 

Radny p. Ryszard Kaczmarczyk zwolnił się z dalszej części obrad i  w obradach 

uczestniczyło 13 radnych. 

 

Pani Przewodnicząca Rady zarządziła 10 min. przerwę. 

Po przerwie wznowiono obrady. 

 

Ad.pkt 7. 

 Pani Przewodnicząca Rady - zwróciła się z prośbą, o zachowanie ciszy i 

powagi obrad. Stwierdziła, że na dzisiejszych obradach jest wyjątkowo głośno , 

co powoduje zakłócanie obrad.  Zapewniła, że każdy, kto będzie chciał zabrać 

głos, będzie miał taką możliwość. 

 

 Pani Elżbieta Gójska - przyznała, że rzeczywiście na  sali było głośno, 

lecz stwierdziła, że Pani Przewodnicząca rozpoczęła obrady, kiedy jeszcze nie 

wszyscy radni byli na sali obrad. Przeprosiła, jeśli zakłóciła  ciszę na obradach i  

proponowała przejście do dalszej części obrad. 

 

 Pani Z-ca Burmistrza - podała, że zadania opieki społecznej są znane 

radnym jak również sołtysom, ponieważ przynajmniej raz w roku  sprawy te 

omawiane są na różnych  spotkaniach. Wyjaśniła, że temat  "ocena zasobów 

pomocy społecznej za 2011 rok dla gminy Kałuszyn"  w programie dzisiejszych 

obrad jest dla tego, że  ustawa o opiece społecznej  od roku bieżącego 

wprowadziła   obowiązek  corocznego przedstawiania  Radzie powyższych 

zagadnień.  W/w ocena ma być podstawą do planowania budżetu opieki 

społecznej na rok następny.  

Ponadto w skrócie omówiła informację  na w/w temat, która warz z 

zawiadomieniem, o terminie dzisiejszych obrad przesłana została radnym - treść 

informacji w załączeniu. 
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Poinformowała, że informacja , o tej samej treści przekazana została także do  

Mazowieckiego Centrum Opieki Społecznej . 

Następnie odczytała zadania własne gminy w zakresie  pomocy społecznej oraz 

zadania zlecone gminie w tym zakresie.  

 

Radni przyjęli przedstawioną informację nie wnosząc uwag. 

 

Ad.pkt 8. 

 Pani Z-ca Burmistrza - przedstawiając uzasadnienie do projektu 

uchwały "Żyj aktywnie , żyj ciekawie"  podała, że projekt ten jest kolejnym 

projektem. Program   realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej przy 

współpracy z Gimnazjum w Kałuszynie  ze środków  Kapitału Ludzkiego. 

Wartość projektu  jest na kwotę 96.569 zł.  Kwota dotacji na realizację projektu 

wynosi 86.430,40 zł  i stanowi  89,5%. Wkład własny  to kwota 10.139,00 zł tj. 

10,5% wartości projektu. Wkład własny  nie będzie wkładem pieniężnym, a 

będzie to min. wynajem sali, prowadzenie zajęć edukacyjnych . 

Projekt skierowany jest do  dzieci i młodzieży w liczbie 45 pochodzących z 

rodzin dynfunkcyjnych i z problemami wychowawczymi. Realizacja projektu 

polegała będzie  na organizowaniu zajęć  edukacyjnych. Zorganizowany będzie 

także obóz wakacyjny. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę Nr XIII/ 83 / 2012 w 

sprawie  zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego pn."Żyj aktywnie, 

żyj ciekawie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - 

treść uchwały w załączeniu . 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie, w obecności 13 radnych. 

 

 Pani Skarbnik - przedstawiła autopoprawkę do przesłanego radnym 

projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. Wyjaśniła, 

że autopoprawka do w/w projektu wynika z tego, że od momentu wysłania 

materiałów na dzisiejsze obrady  otrzymaliśmy dotację  z Urzędu 

Wojewódzkiego na akcyzę w wysokości  43.041, 96 zł.  Kwota ta wprowadzona 

została do budżetu zarządzeniem Burmistrza  z dnia 23 kwietnia i zwiększyła  

dochody i wydatki bieżące o tę kwotę.  Pozostałe zapisy przesłanego projektu 

uchwały w sprawie zmian w budżecie nie ulegają zmianie. 

Pani Skarbnik podała, że  proponuje się zmniejszenie planu dochodów zadań 

własnych gminy o kwotę 120.580,00 zł i zwiększenie planu dochodów  zadań 

własnych  gminy o kwotę 96.569,40 zł. 

Proponuje się  także  zmniejszenie planu wydatków zadań własnych  gminy o 

kwotę  739.279,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków zadań własnych gminy 

o kwotę 715.268,40 zł. 
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Następnie Pani Skarbnik kolejno omówiła  proponowane zmiany  w  budżecie 

gminy na 2012 rok.  

Podała, że po przyjęciu proponowanych zmian plan dochodów gminy będzie 

wynosił 22.470.492,36 zł, a plan wydatków 20.743.733,36 zł.  

 

 Pani Elżbieta Gójska - nawiązując do propozycji zwiększenia planu 

wydatków , o kwotę 65 tys zł. z przeznaczeniem na opracowanie planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy ,w tym i przebiegu linii 

400KW podała, że  zwiększenie to w efekcie daje kwotę 180 tys. na to zadanie. 

Natomiast na posiedzeniach komisji  była informacja, że gmina zapłaci kwotę 

36 tys. zł , a pozostałą kwotę firma  realizująca linię 400KW.  

 

 Pani Skarbnik - wyjaśniła, że  powyższa inwestycja jest inwestycją 

wspólną  i jest  współfinansowana przez inwestora , którym jest firma 

"INSPOLPROJEKT  i gminę Kałuszyn. Inwestor zaproponował sfinansowanie 

wszystkich kosztów  związanych z wykonaniem planu zagospodarowania 

przestrzennego  gminy Kałuszyn w  części przebiegu linii wysokiego napięcia 

oraz  studium  dla gminy Kałuszyn.   W roku ubiegłym podpisane zostały 

stosowne umowy w tej sprawie. Obecnie   zaawansowanie prac jest na poziomie 

ok. 30%. W roku ubiegłym firma "INSPOL PROJEKT" wpłaciła zaliczkę na to 

zadanie w wysokości 70 tys. zł.  W roku bieżącym sfinansowano część prac, 

ponieważ  w roku ubiegłym, z powodu  nie otrzymania faktur  od wykonawcy 

nie było możliwości dokonania  planowanej zapłaty w całości.  Dlatego część 

płatności  przeszła na rok 2012 i  z tego powodu obecnie proponuje się  

zwiększenie środków , o kwotę 65 tys. zł.  W roku bieżącym "INSPOL 

PROJEKT" nie wpłacił  kolejnej zaliczki na to zadanie. Ostateczne rozliczenie 

inwestycji  nastąpi po jej całkowitym zakończeniu.  W budżecie gminy musimy 

ująć całkowitą wartość zadania. Natomiast wpłaty , które wpłaca "INSPOL 

PROJEKT" zapisane będą w budżecie gminy po stronie dochodów. 

 

 Pani Elżbieta Gójska -  zapytała, jaki był powód rezygnacji z zakupu 

walizki logopedycznej. Czy rezygnacja ta była w jakiś sposób konsultowana i na 

co przeznaczone będą te środki. 

 

 Pan Marek Pachnik - dyrektor Szkoły Podstawowej w Kałuszynie  

wyjaśnił, że rezygnacja z zakupu jest zabiegiem technicznym. Podał, że po 

dokonaniu rozeznania okazało się , że koszt zakupu walizki logopedycznej , to 

kwota ponad 3,5 tys zł. W związku z tym zakup taki traktowany jest jako środek 

trwały i  koszt  niekwalifikowany. Dlatego zakup walizki rozłożono na 

poszczególne  drobne zakupy, które w efekcie  spełniać będą rolę walizki 

logopedycznej. 
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 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę Nr XIII/84/2012 w 

sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok - treść uchwały w załączeniu. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 2  było przeciw i 2 wstrzymało 

się. 

Uchwała przyjęta została 9 głosami, przy 2 przeciw i 2 wstrzymujących się.  

 

 Pani Z-ca Burmistrza  - podała, że projekt uchwały w sprawie  nadania 

Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie - 

Przychodnia Opieki Zdrowotnej wynika  z  tego, że  z dniem 1 lipca 2011 roku 

weszła w życie  ustawa o działalności leczniczej. Według zapisów tej ustawy do 

1 lipca 2012 roku  należy  dostosować dokumenty na podstawie  których 

funkcjonują  placówki zdrowia. Dokumentem, który uchwala Rada,  jest statut 

Przychodni Opieki Zdrowotnej. Projekt statutu  naszej Przychodni , który 

przesłany został radnym wraz z zawiadomieniem , o dzisiejszych obradach, 

przygotowany został  przy współpracy z Kierownikiem Przychodni. Podstawą 

opracowania  projektu statutu był dotychczasowy statut.  

Następnie wymieniła zmiany w przygotowanym projekcie w stosunku do 

dotychczas obowiązującego statutu. Odczytała także treść projektu statutu.  

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę nr XIII/85/2012 w 

sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Kałuszynie - Przychodni Opieki Zdrowotnej - treść uchwały w 

załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie, w obecności 13 radnych. 

 

 Pani Z-ca Burmistrza -  podała, że projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Rady Społecznej  wynika także z 

ustawy o działalności  leczniczej. Według tej ustawy regulamin powinien 

określać organizację wewnętrzną oraz  tryb pracy Rady , w tym  zasady 

podejmowania uchwał przez Radę Społeczną. 

Następnie odczytała zapisy Regulaminu.  Wyjaśniła,  że obecnie proponowany 

regulamin nie różni się od dotychczas obowiązującego. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę nr XIII/86/2012 w 

sprawie  zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Rady Społecznej przy 

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie - 

Przychodni Zdrowia - treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie, w obecności 13 radnych. 

 



 

właściwe podpisy na oryginale 

 

12 

 Pani Z-ca Burmistrza - poinformowała, że z dniem 28 kwietnia  br. mija 

3 letnia  kadencja  obecnej Rady Społecznej. Zgodnie z ustawą  o działalności  

leczniczej  Radę Społeczną  przy Przychodni Opieki Zdrowotnej powołuje Rada 

Gminy. Przypomniała, że w skład Rady Społecznej wchodzi burmistrz jako 

przewodniczący Rady lub osoba przez niego wskazana. Podała , że Pan 

Burmistrz do Rady Społecznej wskazał jej osobę.  W skład Rady  wchodzi także 

przedstawiciel Wojewody. Wojewoda wskazał  dotychczasowego 

przedstawiciela tj. p. Jerzego Wierzbickiego oraz trzech członków wybieranych 

przez Radę.  Poinformowała , że dotychczas  członkami Rady Społecznej 

wybranymi przez Radę Miejską byli: p. Tomasz Glinka, p. Jadwiga Milewska i 

p. Ewa Standziak. 

 

 Pan Janusz Dmowski - radny z miasta Kałuszyn stwierdził, że  na 

posiedzeniach komisji nie była podana informacja, kogo proponuje się do składu 

Rady Społecznej. Nie było  np. ogłoszonego konkursu celem wyłonienia 

kompetentnych kandydatów do tej Rady. Dotychczasowych członków nie 

wybierała obecna Rada.  W związku z tym jako członek Komisji Oświaty, 

Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych zaproponował do Rady Społecznej radną 

p. Elżbietę Gójską. Stwierdził, że jego zdaniem radna p. Elżbieta Gójska jest 

osobą kompetentną  do pracy w tej Radzie. 

 

 Pani Z-ca Burmistrza - wyjaśniła, że przedstawiając uzasadnienie do 

projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej informowała tylko  kto 

wchodzi w skład Rady Społecznej i kogo wybiera Rada Miejska. Nie 

wskazywała natomiast kogo obecnie proponuje do Rady Społecznej. 

 

 Pan Janusz Dmowski -  stwierdził, że Komisja Oświaty, Kultury, 

Zdrowia i Spraw Społecznych powinna przed obradami  Rady  znać 

kandydatury do Rady Społecznej. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - podała, że Pani Z-ca Burmistrza 

przedstawiła  zasady powoływania członków Rady Społecznej i prosiła, o 

zgłaszanie kandydatów. 

 

 Pani Władysława Mirosz - radna z miasta Kałuszyn - 

Wiceprzewodnicząca Rady  do Rady Społecznej  zaproponowała  

dotychczasowy skład . Stwierdziła, iż uważa, że dotychczas Rada Społeczna 

pracowała dobrze i bez uwag. Zna tematykę i zagadnienia naszej Przychodni 

Opieki Zdrowotnej. Podała, że p. Tomasz Glinka reprezentuje mieszkańców  

strony północnej gminy, p. Ewa Standziak stronę południową, a p. Jadwiga 

Milewska reprezentuje emerytów. 
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 Pan Janusz Dmowski - ustosunkowując się do wypowiedzi radnej p. 

Mirosz  stwierdził,  że p. Ewa Standziak z racji tego, że pełni funkcję 

Przewodniczącej Rady  ma kontakt z mieszkańcami. Jest także sołtysem wsi . W 

związku z tym nie musi mieć kontaktu z mieszkańcami jako członek Rady 

Społecznej. 

 

 Pani Ewa Standziak - nie zgodziła się z wypowiedzią radnego p. 

Dmowskiego. Stwierdziła że praca w Radzie Społecznej nie wpływa na  kontakt 

z mieszkańcami. 

Następnie Pani Przewodnicząca Rady  zapytała zgłoszone osoby, czy wyrażają 

zgodę na pracę w Radzie Społecznej przy Przychodni Opieki Zdrowotnej w 

Kałuszynie. 

 

Wszystkie zgłoszone osoby tj. p. Tomasz Glinka, radna p. Elżbieta Gójska, p. 

Jadwiga Milewska  i radna p. Ewa Standziak wyraziły zgodę na kandydowanie 

na członka do Rady Społecznej. 

 

 Pani  Marianna Śledziewska - radna ze wsi Olszewice zapytała, czy w 

skład Rady Społecznej można powołać 4 członków. 

 

 Pani Z-ca Burmistrza - wyjaśniła, że na dzisiejszych obradach radni  

nadali statut Przychodni Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie, który określa , że w 

skład Rady Społecznej wchodzi 5 osób , w tym burmistrz lub osoba przez niego 

wskazana , przedstawiciel wojewody i trzech członków. Uchwalony na 

dzisiejszych obradach statut wejdzie w życie  po upływie 14 dni od daty  jego 

opublikowania w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowy. W dotychczasowy statut 

także  określa skład Rady Społecznej w liczbie 5 osób. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - zwróciła się, o przegłosowanie 

zgłoszonych kandydatur do Rady Społecznej przy Przychodni Opieki 

Społecznej w Kałuszynie.  Poinformowała, że  osoba, która otrzyma najmniejszą 

ilość głosów nie wejdzie w skład Rady.  

 

 Pan Burmistrz - wyjaśnił, że  każdy radny powinien oddać 3 głosy, 

ponieważ wybieranych jest trzech członków do Rady Społecznej. 

 

W wyniku jawnego głosowania następujące osoby otrzymały głosów: 

1. radna p. Elżbieta Gójska - 10 

2. p. Tomasz Glinka  - 9 

3.p. Jadwiga Milewska   - 13 

4. radna p. Ewa Standziak - 5 

Do Rady Społecznej zostali wybrani: radna p. Elżbieta Gójska, p. Jadwiga 

Milewska i p. Tomasz Glinka. 
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Pani Elżbieta Gójska - podziękowała za wybór do Rady Społecznej. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę nr XIII/87/2012  w 

sprawie  powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym  Publicznym 

Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie - Przychodni Opieki Zdrowotnej - 

treść  uchwały w załączeniu. 

 

Uchwałą przyjęta została jednogłośnie , w obecności 13 radnych.  

 

 Pan Burmistrz - podał, że proponowana uchwała  jest zmianą do 

obowiązującej uchwały z  dnia  26 lutego 2010 roku w sprawie wysokości 

opłaty targowiskowej. Proponowana zmiana tej uchwały wynika z 

obowiązującej ustawy o opłatach i podatkach, która nakazuje  imienne 

wskazanie osoby pobierającej opłaty targowe. W związku z tym proponuje się 

wprowadzenie zmiany w w/w uchwale polegającej na imiennym wskazaniu 

inkasentów . Proponowane osoby, to dotychczasowi inkasenci tj. p. Maria Góras 

i p. Teresa Deretkiewicz. Pani Teresa Deretkiewicz jako kierownik targowiska i 

pracownik Urzędu  pobierając opłaty targowe nie będzie otrzymywała  z tego 

tytułu wynagrodzenia. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady -  odczytała uchwałę nr XIII/88/2012 w 

sprawie  zmiany uchwały nr XXVII/179/10 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 

26 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty targowej oraz 

sposobu jej poboru na terenie gminy Kałuszyn - treść uchwały w załączeniu.    

 

Uchwała  przyjęta została jednogłośnie, w obecności 13 radnych.     

 

 Pan Burmistrz - podał, że uchwała nr XXXIV/225/10 z 10 listopada 

2010 r. nakazywała    przekazanie p. Świerżyńskiej  nieruchomości  w formie 

rekompensaty za jej  grunty przewidziane w planie zagospodarowania 

przestrzennego  pod drogę . Plan zagospodarowania przestrzennego miasta 

Kałuszyn uchwalony w roku 1997 ustalał w/w drogę jako drogę dojazdową.   W 

takim przypadku według obowiązujących przepisów  prawnych  właścicielowi  

tych gruntów należy się rekompensata. 

Następnie Pan Burmistrz wyjaśnił, dlaczego  występuje o uchylenie powyższej 

uchwały. Podał, że  sąd  stwierdził, że nie spełnione są wszystkie formalności 

upoważniające  gminę  do  dokonania  zamiany terenów. Sąd stwierdził, że w 

decyzji podziałowej gruntu p. Świerżyńskiej nie ma zapisu, że  wydzielana 

droga będzie drogą publiczną. W czasie  kiedy wydana została powyższa 

decyzja nie było określenia "Drogi publiczne". W związku z tym zapis taki nie 

mógł znaleźć się w decyzji podziałowej . Obecnie  opracowywany jest plan 

zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyna. W planie tym  ujęta jest 

droga  między cmentarzem rzymsko-katolickim, a cmentarzem żydowskim od 
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drogi A2 do drogi do Milewa. Z tego względu nie ma potrzeby aby w bliskiej 

odległości była druga taka droga. Żeby nie utrudniać p. Świerżyńskiej dojazdu 

do jej działek, które wydzieliła w tym rejonie, droga wydzielona na gruntach p. 

Świerżyńskiej w obecnym planie zagospodarowania przestrzennego pozostanie 

jako droga wewnętrzna i stanowiła będzie jej własność. Przyjmując takie 

rozwiązanie p. Świerżyńska nic nie traci i nic nie zyskuje, ponieważ nie 

otrzymuje rekompensaty za drogę wewnętrzną.  

Ponadto Pan Burmistrz stwierdził, że być może, że p. Świerżyńska będzie 

ubiegała się o odszkodowanie w sądzie. Obecnie jednak trudno  jest przewidzieć 

jaki byłby wyrok sądu w tej sprawie. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę nr XIII/89/2012 w 

sprawie uchylenia uchwały Nr XXXiV/225/10 Rady Miejskiej w Kałuszynie z 

dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności 

nieruchomości - treść uchwały w załączeniu. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 9 osób, 4 osoby wstrzymały się od 

głosowania. 

Uchwała przyjęta została 9 głosami,  przy 4 wstrzymujących się.  

 

Ad.pkt 9. 

 Protokół Nr XII/2012 z poprzednich obrad Rady Miejskiej wyłożony 

został do wglądu. 

Radni nie wnieśli uwag do protokółu i jednogłośnie, w obecności 13 radnych, 

przyjęli protokół. 

 

Ad.pkt 10. 

 Pan Waldemar Mroczek -  zgłosił potrzebę naprawy drogi  do wsi 

Falbogi i Milew. 

 

 Pani Marianna Śledziewska - stwierdziła, że droga we wsi Olszewice 

także wymaga naprawy. 

Następnie zapytała, czy coś jest wiadome w sprawie  budowy spalarni śmieci w 

gminie Mrozy. W pierwszej wersji prawdopodobnie  spalarnia miała być 

budowana w pobliżu wsi Olszewice. Obecnie prawdopodobnie bliżej wsi 

Szymony. 

 

 Pani Elżbieta Gójska - zgłosiła, że właściciele posesji przy boisku 

"orlik" zwracają się, o  ustawienie banerów, ponieważ ich dom znajduje się 

blisko boiska i dzieci oraz  młodzież grająca na boisku zagląda im do okien, a na  

podwórko  bardzo często wpada    piłka kopana przez grających. 
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 Pan Janusz Dmowski - jako Członek  Komisji Oświaty, Kultury, 

Zdrowia i Spraw Socjalnych podziękował Pani Dyrektor Biblioteki za 

zorganizowanie w bibliotece w dniu wczorajszym  recitalu. Podziękował także 

Panu Dyrektorowi Domu Kultury za zaproszenie p. Artura Barcisia na spotkanie  

z mieszkańcami. Stwierdził, że  występ był bardzo udany. Podkreślił, że nasze 

miasto  może szczycić się takimi  imprezami i zachęcał do brania udziału w 

organizowanych imprezach.  

 

 Pan Burmistrz - pogratulował nowo wybranej Radzie Społecznej wyboru 

i życzył sukcesów. Stwierdził, że bieżąca kadencja Rady Społecznej nie będzie 

łatwą kadencją. Będzie kadencją wymagającą dużych zabiegów i dobrego 

zarządzania.  

Ustosunkowując się do zgłoszonych w dyskusji pytań podał, że w dniu 

dzisiejszym  Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Maz. rozpoczął naprawę 

dróg na terenie naszej gminy. W najgorszym stanie jest odcinek drogi 

powiatowej w kierunku Kazimierzowa i droga w Olszewicach. Droga do 

Kazimierzowa łącznie z przebudową mostku na tej drodze oraz droga w 

Olszewicach wykonane będą w rb. Podjęte zostały także starania, żeby w roku 

2013 wyremontowana została droga powiatowa w kierunku Wierzbna. 

W sprawie budowy spalarni śmieci w gminie Mrozy Pan Burmistrz podał, że na 

dzień dzisiejszy nic się nie zmieniło. Jest program skrócony dla województwa 

mazowieckiego określający z jakich wysypisk poszczególne gminy będą 

korzystać.  Natomiast nie ma ustalonej lokalizacji  instalacji punktów utylizacji 

śmieci. W sprawie tej będzie zorganizowane kolejne spotkanie wójtów i 

burmistrzów powiatu  mińskiego. 

Nawiązując do baneru na boisku "Orlik"  oddzielającego boisko od przyległej 

posesji Pan  Burmistrz zwrócił się do dyrektora Szkoły Podstawowej, o 

dopilnowanie, żeby bener  został zainstalowany. 

 

 Pan Marek Pachnik -  wyjaśnił, że poprzedni baner  spełniał swoje 

zadanie, lecz ze względu na jego wielkość, przy dużych wiatrach  poruszał całe 

ogrodzenie boiska. W związku z tym w pewnym momencie należało go zdjąć. 

Obecnie rozważymy , czy ustawiony zostanie innego rodzaju baner, czy  

podwyższony zostanie obecnie istniejący. 

 

 Pani Natalia Budzyńska - sołtys wsi Budy Przyt. zapytała, czy coś 

wiadomo w sprawie rozpoczęcia prac przy budynku byłej szkoły w Budach 

Przytockich, którą zakupiła firma z przeznaczeniem na dom opieki. 

Zgłosiła także potrzebę naprawy drogi we wsi Budy Przytockie. Ponadto 

przypomniała, że  składała wniosek   w sprawie ułożenia kostki  na pętli 

autobusowej za środki funduszu sołeckiego przy pomocy środków gminy i 

zapytała, czy mieszkańcy mogą liczyć na taką pomoc.   
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 Pan Burmistrz - podał, że najpilniejsze ubytki w drodze  do Bud 

Przytockich  naprawi Zakład Gospodarki Komunalnej. Poinformował , że 

posiada ustalenia z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych,  że wykona 

naprawę drogi do Bud Przytockich masą bitumiczną.  

Poinformował także, że podczas wykonywania nawierzchni bitumicznych na 

drogach utwardzonych cementem, wykonane zostanie także utwardzenie pętli 

autobusowej w Budach Przyt. , ponieważ ułożenie kostki w tym miejscu nie zda 

egzaminu. 

W sprawie budowy domu opieki w Budach Przytockich podał, że  właściciel 

zakupionej nieruchomości , w miesiącu styczniu br. informował, że planuje 

rozpoczęcie prac, po oddaniu do użytku obwodnicy Mińska Maz. Pan Burmistrz 

poinformował także, że w/w właściciel  jest zainteresowany  dokupieniem 

terenu, a obecny budynek po byłej szkole planuje rozebrać.   

 

 Pani  Natalia Budzyńska - zapytała, czy nawierzchnia drogi w kierunku  

Bud Kumińskich  będzie przykryta masą bitumiczną.  Drogą tą dowożone są 

dzieci do szkoły w Kałuszynie. 

 

 Pan Burmistrz -   podał, że powyższa droga naprawiona będzie żwirem.  

Przed położeniem nakładki bitumicznej należy wykonać utwardzenie drogi 

cementem. Na rok bieżący nie planuje się utwardzania  żadnej drogi cementem. 

Ponadto Pan Burmistrz poinformował, że w sprawie partycypowania w kosztach 

wykonania tej drogi  prowadził rozmowy z Panią Wójt Gminy Jakubów. 

 

 Pani Stanisława  Kiełbasa - sołtys wsi Gołębiówka  zapytała czy droga 

powiatowa  w jej wsi  będzie remontowana. Zgłosiła również, że na drodze od  

Groszk do Gołębiówki  przy asfalcie woda wyrwała rów. Rów ten naprawiany 

by w roku ubiegłym, lecz nie dokładnie i w rb. rów jest jeszcze większy. 

Zapytała także, czy w rb. na drogi gminne remontowane będą żwirem. 

 

 Pan Burmistrz- podał, że Zarząd Dróg Powiatowych  w dniu dzisiejszym 

rozpoczyna remont dróg powiatowych na terenie naszej gminy.  Drogi gminne 

remontowane będą poprzez nawiezienie żwiru. 

 

 Pan Waldemar Mroczek - stwierdził, że w mieście Kałuszyn powinny 

zainstalowane być światła na przyjściach przez ulicę Warszawską, ponieważ z 

ulic od strony północnej miasta  są trudności z wyjazdem na ulicę Warszawską.  

Podał, że w Dębem Wielkim na tej trasie jest sześć świateł na przejściach.   

 

 Pan Burmistrz - przypomniał, że na posiedzeniu Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego zaproponował, żeby komisja podjęła 

wniosek  w sprawie dokonania oceny stanu  połączeń komunikacyjnych na 

terenie miasta Kałuszyn z drogami powiatowymi i ul. Warszawską, a następnie 
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na podstawie tej oceny  przeanalizować nową organizację ruchu między innymi 

pod kątem potrzeby zainstalowania świateł na przejściach przez ul. 

Warszawską.  Pan Burmistrz podał, że po zakończeniu  prowadzonych  

inwestycji wystąpi do Rady Miejskiej , o wprowadzenie do planu   wykonanie 

opracowania oceny organizacji ruchu w mieście Kałuszyn i wydzielenie w 

budżecie środków  na  ten cel i ogłoszenie  przetargu na wykonanie tych prac. 

 

 Pani Elżbieta Gójska - podała,  że w miesiącu marcu  był konwent 

wójtów i burmistrzów powiatu mińskiego. Na  konwencie tym z naszego Urzędu 

był p. Arkadiusz Czyżewski. Wówczas podana  była informacja , że w gminie 

Mrozy zlokalizowana będzie  spalarnia śmieci.  Następnie zapytała, czy nasza 

gmina posiada informacje, o konkretnej lokalizacji spalarni śmieci w gminie 

Mrozy. 

 

 Pan Burmistrz - podał, że jest ogólne zapotrzebowanie na to, żeby w 

każdej gminie powstały instalacje utylizacji śmieci.  Ze strony różnych firm  jest 

zainteresowanie  uruchomieniem takiej instalacji z udziałem gminy, lecz 

rozwiązanie takie nas nie interesuje. Na spotkaniu wójtów i burmistrzów padła 

propozycja  lokalizacji  instalacji  w gminie Mrozy i przyjęto takie stanowisko. 

Instalacje te mają być przewidziane na ok. 150 tys. mieszkańców.  Dokładnych 

informacji w sprawie lokalizacji  w/w instalacji nie ma. W planie 

zagospodarowania przestrzennego gminy Mrozy tereny sąsiadujące z naszą 

gminą  od strony południowej przeznaczone są na przemysł i usługi uciążliwe.  

Jeśli będzie następny konwent wójtów i burmistrzów, to możliwe , że będą 

jakieś sprecyzowane informacje w tej sprawie.  

Pan Burmistrz zapewnił, że jeśli będzie posiadał konkretne informacje  w 

powyższej sprawie, to natychmiast przekaże radnym. 

Następnie Pan Burmistrz poinformował, że WFOŚiGW  zawiesił  postępowanie  

i realizację wniosków w sprawie utylizacji eternitu. Jeśli  realizacja wniosków 

zostanie odwieszona, informacja taka zostanie przekazana  osobom 

zainteresowanym. 

Ponadto Pan Burmistrz poinformował, że  w drugiej połowie maja br. planuje 

zorganizowanie międzygminnego spotkania mieszkańców z udziałem między 

innymi P RP osłów w sprawie  szkód wyrządzanych w uprawach polowych 

przez dziki. Ponadto Pan Burmistrz w imieniu własnym i Pani Dyrektor 

Gimnazjum zaprosił  na uroczystości związane z obchodami rocznicy  

uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Przedstawił planowany porządek uroczystości. 

Podał, że w pierwszą rocznicę beatyfikacji błogosławionego  Jana Pawła II w 

dniu 1 maja o godz. 18,oo w kościele w Kałuszynie odbędzie  się koncert 

słowno-muzyczny przygotowany przez młodzież z Gimnazjum. 

W dniu 13 maja br. na boisku "Victorii" odbędzie się II edycja zawodów 

strażackich z terenu naszej gminy. 
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27 maja br. odbędzie się IV przegląd młodzieżowych orkiestr dętych. Pan 

Burmistrz zaprosił  wszystkich do udziału w w/w imprezach i życzył miłego 

wypoczynku w najbliższych wolnych dniach. 

 

 Pani Anna  Andrzejkiewicz - Dyrektor Biblioteki Publicznej w 

Kaluszynie zaprosiła do udziału w obchodach Dnia Bibliotekarza i  przedstawiła 

porządek obchodów . 

 

 Pan Burmistrz - przypomniał, że w każdą niedzielę, jeśli pozwolą na to 

warunki atmosferyczne,  o godz. 18,00 na scenie w parku organizowane będą 

różnego rodzaju występy i zaprosił do udziału. 

 

Ad.pkt 11. 

 Pani Ewa Wanda Standziak - Przewodnicząca Rady Miejskiej    

zamknęła XIII obrady Rady. 

 

Na tym o godz. 16,oo obrady zakończono. 

 

 

 

 

 

 

 
Protokółowała: 

D.Rosołowska 

                                     

 

  

     

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 


